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Abstrakt 

Enligt skollagen ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål. Syftet med denna studie är 

att söka förstå på vilket sätt pedagogen upplever den sociala tjänstehund som ett 

pedagogiskt stöd för elever. Tyngdpunkten i studien ligger i hur pedagogen upplever 

djurassisterad pedagogik som ett relevant stöd, och genom interaktionen kunna relatera till 

skolans kunskapsmål. Studien är utförd med en kvalitativ metod, som utgår från min egen 

förståelse, upplevelse och erfarenhet i att tolka och försöka förstå de effekter som hundens 

närvaro kan ge eleven, och kan vara ett relevant stöd. Genom tidigare forskning och de 

halvstrukturerade telefonintervjuer som genomförts med pedagoger som arbetar med sin 

sociala tjänstehund i en pedagogisk verksamhet, har en rad positiva effekter funnits som kan 

kopplas till begreppet pedagogiskt stöd. Resultatet som frambringats indikerar på att hund 

kan fungera som ett pedagogiskt stöd för elever. Studien har relevans utifrån att djur 

används i större utsträckning inom framförallt skolan, samt för att verksamheterna ständigt 

behöver utveckla och vara öppna för nya metoder och reflektera över hur man kan stötta 

elever i att vara delaktiga i lärprocessen för att nå målen. Intentionen är att studien ska 

synliggöra hundens deltagande i en pedagogisk verksamhet och belysa att hunden kan vara 

ett fungerande stöd där människan inte räcker till. Min förhoppning är att studien är av 

intresse i synnerhet för de som arbetar med barn samt en inspiration i allmänhet till alla som 

arbetar med människor. 

Nyckelord: djurassisterad pedagogik, hund i skolan, pedagogik, pedagogiskt stöd, specialpedagogik, 

social tjänstehund. 
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Förord 

Jag har ett intresse för djur, och finner det intressant att söka förstå hur djur kan påverka oss 

i vår fostran och lärandeprocess. Jag har arbetat som resurs i en grundskola och därmed fått 

inblick i, och förståelse för, att pedagogernas verktyg inte alla gånger räcker till för att hjälpa 

och stödja varje enskild individ i dess strävan för att nå målen i läroplanen. 

Genom den terapihundsutbildning jag genomfört och den praktik som ingick i utbildningen, 

har jag fått inblick i att djur kan användas i både pedagogiska och specialpedagogiska 

sammanhang. Praktiken som jag utförde på en F-6 skola, där jag fick möjlighet att vid flera 

tillfällen observera några av de positiva effekter min hund gav barnen, har bidragit till en 

ökad nyfikenhet hos mig, med en önskan att få en större förståelse i ämnet. 

Både läraren och specialpedagogen till de fyra elever som ingick i ”hundgruppen”, var 

entydiga i deras upplevelse av att kunna se kopplingar och positiva förändring hos 

respektive elev, förändringar som enligt dem var av betydelse för elevens lärande.  

Denna erfarenhet och mitt personliga intresse att utforska ämnet, ligger till grund för denna 

studie. Jag vill tacka alla inblandade i detta arbete, framförallt mina intervjupersoner och inte 

minst min hund; Lilly.  

Johanna Bergman
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Introduktion 

Inledning 

Enligt Manimalisrapporten (2009), så har andra länder, bland annat England och USA, under 

lång tid använt sig av djur inom vård, skola och omsorg, så kallad pet therapy, i mycket större 

utsträckning än Sverige. Ett exempel är projektet DATTEN som innebar stöd till barn mellan 

5-20 år som hade en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller särskild skörhet. Här 

fungerade djuren som stöd för att öka lust och motivation och även som katalysator för 

socialt samspel (Manimalis, 2009). Det föreligger att djur har en positiv inverkan på oss 

människor tack vare den unika relation som skapas, så kallad Human Animal Bond (HAB). 

Samt det faktum att djur helt enkelt uppfyller ett naturligt mänskligt behov, ett 

väldokumenterat fenomen som har kommit på tal sedan människan började domesticera 

djur (Fine 2015). Alla typer av inventioner som involverar djur lutar sig mot ett starkt 

antagande; det är någonting med djur som på ett kraftfullt sätt lockar och motiverar 

människor, och begreppet benämns Human Animal Interaction (HAI). Enligt Fine (2015) blir 

detta antagande extra övertygande när barn är involverade.  

De senaste åren har det förekommit en ökning av reportage i media och dagspress, om 

olika sammanhang där hunden blir betydelsefull vid inlärning, detta tyder rimligtvis på att 

användandet av djur inom pedagogiska verksamheter ökar även i vårt avlånga land. Detta 

framförallt genom olika projekt hos kommuner, där bland annat bibliotek och skolor 

använder sig av hund som stöd vid läsning eller annan inlärning. Jag finner det extra 

relevant att utforska ämnet då jag i min efterforskning i samband av denna studie noterat att 

det verkar finnas en lucka inom svensk forskning i ämnet, då jag hittat få studier utförda i 

Sverige.  

I september 2014 kom Socialstyrelsen ut med en folder, ”Hundar i vård och omsorg”, 

riktlinjer för användandet av hund i vård- och omsorgsverksamheter (Socialstyrelsen, 2014). 

Dessa riktlinjer tordes vittna om att djur i större omfattning börjar användas mer även i 

Sverige.  

Det finns olika benämningar och preciseringar på djurassisterande insatser, då främst 

internationella, varav paraplybegreppet bör anses vara Animal Assisted Intervention (AAI), ett 

underliggande begrepp är i sin tur Animal Assisted Education (AAE), det som i Sverige går 

under benämningen djurassisterad pedagogik (Silfverberg & Lerner, 2014). 

Skolan är den pedagogiska arena där barn får möjlighet till kunskap och lärande och som 

dessutom fungerar som en social plattform, sammantaget – en betydande plats där barn blir till.  

Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära (Skolverket, 2011).  

Skollagen säger att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i 

sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (Skolverket, 2014).  
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Elevhälsan är skolans samlade kompetensteam som omfattar medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser, som ska stödja elevens utveckling. 

Elevhälsans uppdrag präglas av ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande där 

skolan måste hantera såväl elevers lärande som deras hälsa, och elevernas hälsa har stor 

betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans 

sociala miljö (Vägledning för elevhälsan (2014). Stockholm: Socialstyrelsen). Elevhälsan har 

ett särskilt ansvar angående att utreda och kartlägga elevers svårigheter att nå målen, om 

eleven riskerar att inte klara kunskapskraven ska elevens behov av särskilt stöd utredas. 

Problemformulering 

Kan man tänka att djurassisterad pedagogik skulle kunna vara en lämplig och relevant 

stödinsats för en elev som är i behov av stöd.  Ämnet är viktigt att undersöka då skolan har 

ett komplext uppdrag; många olika aspekter att ta hänsyn till så att fler barn ska få rätt 

stimulans och förutsättningar att klara kunskapsmålen. Kanske mer forskning inom området 

även kan öka förståelsen för problematiken kring elever som ”sticker ut” samt ta ett steg 

närmare en förbättring inom fältet pedagogiskt stöd och djurassisterad pedagogik. Hur kan 

social tjänstehund förstås som stöd i skolans pedagogiska verksamhet? 

Disposition 

Studiens disposition inleds med en övergripande introduktion av bakgrunden till att arbeta 

med djurassisterad pedagogik i relevans till studiens syfte och frågeställningar, där jag 

redogör några viktiga begrepp. Detta efterföljs av en kortare adekvat översikt av tidigare 

forskning med fokus på att använda hund som stöd. I nästkommande kapitel presenterar jag 

den teorianknytning som jag anser ha relevans och förankring i den djurassisterande 

pedagogiken. Därefter presenteras metoddelen där jag lägger fram mitt tillvägagångssätt för 

att undersöka studiens syfte, som avslutas med en metoddiskussion. Vidare redovisas 

resultatet och analysen kring detta för att slutligen bjuda på en diskussion, som följs av en 

slutsats. Studien avslutas med reflektioner kring framtida forskning inom området.  

Definitioner och förtydliganden 

I detta avsnitt avser jag definiera de begrepp som är centrala för min studie och som kan 

hjälpa läsaren att förstå dess olika innebörder. 

Utifrån syftet med studien vill jag precisera för läsaren att den insamlade empiri utgår 

från olika pedagogiska verksamheter. I min forskning innefattar begreppet pedagogisk 

verksamhet; förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskola och gymnasieskola. 

Varje verksamhet har separata utformade mål utifrån olika läroplaner, det har därför föga 

betydelse om verksamheten har yngre eller äldre barn. Dessutom säger skollagen att 

tillämpningsområdet för bestämmelser om anpassat och särskilt stöd innefattar 

förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, fritidshemmet, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (Skolverket, 2011).  

Pedagogiskt stöd  

Det verkar föreligga en otydlighet om vad och exakt hur ett pedagogiskt stöd definieras. 

Sandberg (2014) menar att i de flesta fall förekommer utifrån att en funktionsnedsättning 
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finns, likväl som aspekter av socialt fungerande. Gemensamt tycks vara att pedagogiskt stöd 

kan fungera på olika sätt, där syftet är att hjälpa och stödja individens lärande (Sandberg, 

2014).  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) förklarar stöd ur ett specialpedagogiskt 

sammanhang, där det handlar om pedagogiska konsekvenser utifrån funktions-

nedsättningar. Det som passar den enskilda individen går inte att uttala sig om generellt. 

Stödet beror på flera faktorer såsom; behov, förutsättningar och situation 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). 

I skollagen nämns stöd och rätten till stöd som stöd i form av extra anpassningar och särskilt 

stöd, men är inte definierat exakt vad stödet innefattar. Särskilt stöd ges till elever som trots 

extra anpassningar fortfarande uppvisar svårigheter i sin skolsituation (Skolverket, 2011). 

Det är upp till varje enskild skola att göra bedömningar från fall till fall vad som avses 

med stöd (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). 

I den här studien förhåller jag mig till begreppet pedagogiskt stöd utifrån hur SPSM och 

skollagen beskriver stöd, det vill säga, ett anpassat stöd utifrån elevens behov, 

förutsättningar och situation som kan hjälpa eleven när det finns svårigheter i lärandet. 

Djurassisterad pedagogik 

När hundar eller för den delen andra djur används inom skola eller i andra pedagogiska 

sammanhang, där fokus ligger på att låta djuret medverka som ett stöd för lärande ändamål, 

benämns det djurassisterad pedagogik (Silfverberg et. al. 2014). Det är detta begrepp som 

kommer att beröras i denna studie. 

Det är viktigt att insatsen, liksom vid alla insatser inom omsorg, sker utifrån 

verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Detta innebär bl.a. att skolan gör en 

riskanalys och vidtar förebyggande åtgärder såsom allergirisk och hygien, samt ser till att 

det finns etablerade rutiner. Verksamheten, skolan i detta fall, ska även ansvara för att 

hunden och dess förare, det så kallade ekipaget, har adekvat utbildning för sin uppgift. Där 

Socialstyrelsen (2014) rekommenderar att det är lämpligt att hundföraren har utbildning och 

erfarenhet inom det verksamhetsområde ekipaget kommer att utföra sina uppgifter 

(Socialstyrelsen, 2014). 

Social tjänstehund 

Sociala tjänstehundar är det samlingsnamn som idag används i Sverige på utbildade hundar 

som arbetar tillsammans med sin förare mot tredje person. De hundar som arbetar inom 

skolans värld går under begreppet social tjänstehund och kan vara certifierade antingen som; 

Besökshund; Terapihund; Skolhund; Pedagoghund; Läs-/Bokhund eller Fadderhund. 

Certifieringen innebär att hunden har genomgått ett lämplighetstest och en utbildning 

tillsammans med sin förare (Svenska Terapihundskolan, 2016). Fenomenet social tjänstehund 

inkluderar alltså både hund och hundförare.  

I den här studien har bara sociala tjänstehundar förekommit. Kompetensen hos den 

enskilda hundföraren har sett lite olika ut men i huvudsak har alla haft någon typ av 

pedagogisk utbildning eller lärarexamen. Det som även kan vara intressant för läsaren att 

veta, är att det inte handlar om några speciella hundar som kan bli sociala tjänstehundar. 



 

 

4 

Branschens intresseförening Skandinaviska Vård- och Terapihundsföreningen, har följande 

beskrivning; 

 

 ”Den utbildade hunden är inte av någon speciell ras och inte heller finns någon specifik 

storlekspreferens, utan vilken hund som lämpar sig att bli en social tjänstehund handlar om hundens 

personlighet. (SVTH, 2016).  

 

Bakgrund 

De senaste 15 åren har intresset vad gäller djurassisterade interventioner och likaså 

forskningen kring hur djur påverkar oss, tenderat till att öka anmärkningsvärt. Fine (2015) 

ger som en rimlig förklaring till detta, genom kanske människors allmänna nyfikenhet 

angående det starka band som ofta finns mellan människan och djuret, det så kallade human-

animal bond (HAB) och betydelsen av våra interaktioner (Fine, 2015).  

När det gäller djurassisterad pedagogik kommer mycket forskning från USA, och där 

förefaller det så att det är mest förekommande inom verksamheter där man arbetar med barn 

som är i behov av extra eller särskilt stöd. Vanligtvis handlar det om barn mellan 4-13 år, 

men samtidigt verkar det vara en växande trend att införa hundar på högstadieskolor (Fine, 

2015). Enligt Fine (2015) anser pedagoger att djurens medverkan hjälper elever att fördjupa 

sin egen kunskap, skapa ett intresse och fungera som motivationsfaktor. 

Det jag har kunnat urskilja i mina eftersökningar är att de huvudsakliga effekter som 

beskrivits har ofta varit centrerade kring att hunden ofta figurerar som stöd vid 

specialpedagogiska sammanhang, eller såsom vid behov när elever har svårigheter med 

bland annat; koncentration, läsning eller beteende.  

Det finns inga direkta bevis för att djur kan främja inlärning hos människor, men 

indikationer finns på att en hunds medverkan vid inlärningssituationer kan fungera 

stödjande. Studier visar att hundens närvaro är ett stöd i form av att den ökar; koncentration, 

uppmärksamhet och motivation samt verkar lugnande och sänker stressnivån. Det förefaller 

också så att hundens deltagande höjer och ger en bättre social atmosfär som är en väsentlig 

komponent och har en betydelse för att optimera och främja inlärningsmöjligeter, vilket 

indirekt tyder på att hunden blir även ett socialt stöd (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & 

Kotrschal, 2012).  

Djurs inverkan på vår sociala interaktion och empatiska förmåga 

Från forskningsöversikten ”Husdjur och folkhälsa” (2008) har forskare sammanställt 150 

vetenskapliga artiklar och fem avhandlingar som publicerats mellan 2004-2008, inom ämnet. 

Djuren är för många, livskamrater och ett fritidsintresse med effekter på livsstil och social 

miljö. Man menar att kontakt med djur i barndomen även kan ligga till grund för val av 

utbildning senare i livet, eller vara del i rehabilitering vid funktionsnedsättning där det finns 

svårigheter att finna motivation till träning som är nödvändig (Håkansson, Palmgren-

Karlsson, Sallander & Henriksson, 2008).  

I översikten finns bland många, en studie från 2006 där man tittade på den empatiska 

förmågan hos barn i en förskolegrupp utifrån fyra aspekter; vilka husdjur de föredrar, 

ägarskap, anknytning och inställning. Huvudsakligen tittade man på relationen till djur som 
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hund och katt och resultatet visade att barn som föredrar både hund och katt, äger ett djur 

och tycker om och månar om sina djur har en signifikant högre empatiförmåga (Daly & 

Morton, 2006). 

En annan studie från 2008 handlande om de sociala effekter en hund gav till tre barn 

mellan 5-9 år som hade en funktionsnedsättning, och deras lärare, som visade att alla 

deltagarna ökade sin interaktion med varandra, fick positiva förändringar i deras beteende, 

och dessutom ökade barnens ansvarskänsla i klassrummet (Esteves & Stokes, 2008). 

För en del människor kan djur vara en aktiv del i dennes vård, behandling eller egenvård, 

men för de flesta är kontakten med djur en del i ett större sammanhang, exempelvis 

aktiviteter man deltar i, eller platser man besöker. I forskningsöversikten fann man att 

forskning stödjer påståenden om att djur har vissa hälsofrämjande effekter för människan. 

Dessa effekter beskrivs dels som direkta effekter, dels som indirekta effekter. De direkta 

effekterna uppstår via beröring samt via relationen och dess särskilda karaktär av icke verbal 

natur. De indirekta effekterna uppstår enligt översikten via djurens motiverande roll och via 

den hälsofrämjande livsstil som djurumgänget innebär (Håkansson m fl 2008). 

Oxytocinets möjliga roll som en bidragande faktor för ökad inlärning 

I en vetenskaplig artikel från 2012 ”Psychsocial an psychopysiological effects of human-animal 

interaction: the possible role of oxytocin”, (Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius & Kotrschal), 

presenterar en skara forskare bl a inom specialpedagogik en sammanställning kring 

forskning beträffande interventioner där djur ingår. Den bekräftar att det senaste årtiondet 

har det blivit alltmer accepterat och förekommande att inkludera djur vid olika 

behandlingsformer eller vid inlärningssituationer och som indikerar på flera 

sammanlänkande positiva effekter på oss människor. Bland de väldokumenterade effekter 

som HAI (human-animal interaction) åberopar på människor i olika åldrar, med eller utan 

speciella behov, medicinska behandlingar eller psykisk ohälsa, finns följande fördelar; social 

uppmärksamhet, socialt beteende, mellanmänskliga interaktioner och humör. 

Stressrelaterade parametrar såsom kortisolnivå, hjärtfrekvens, och blodtryck spelar också in, 

precis som självkänsla, ångest samt mental och psykisk hälsa. Man menar att aktiveringen, 

frisättningen av hormonet oxytocin, en signalsubstans i hjärnan som samordnar vårt "lugn-

system” har en nyckelroll och att detta tillsammans med mer övergripande effekter från HAI 

överlappar och påverkar varandras betydelse. Oxytocinet verkar ha en underliggande roll 

och som skulle kunna förklara varför djurassisterade interventioner har så många olika 

effekter och att det är svårt att precisera vad som är vad (Beetz, m fl, 2012).  

Det finns som sagt relativt få undersökningar på effekter vid just inlärning, men de få studier 

som är genomförda bevisar att djuren har en positiv påverkan vid inlärning. Bland annat en 

studie från 2010 ”Preschoolers make fewer errors on an object categoization task in the presence of a 

dog” (Gee, Church & Altobelli, 2010) som handlade om att man tittade på hur barnen klarade 

olika uppgifter bättre eller sämre när en hund närvarade, där man såg att barnen lyckades 

utföra och lösa uppgifterna fortare när hunden var närvarande. En förklaring som forskarna 

gav var att hunden tjänade som en motivationshöjare, samt en ytterligare förklaring som var 

att hunden hade en lugnande effekt som gjorde att barnen inte blev lika stressade (Gee, 

Church & Altobelli, 2010). Jag tolkar det som så att oxcytocinet är onekligen en bidragande 
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faktor och förklaring till att djurassisterade inventioner visar på olika effekter inom ett brett 

spektra som främjar inlärning. 

Hund i klassrummet bidrar till empati och koncentration 

I artikeln ”The value of a dog in a classroom of children with severe emotional disorders” (Anderson 

& Olson, 2006) beskriver forskarna en fallstudie från USA, där man tittade på hur en hunds 

närvaro påverkade sex barn mellan 6 till 11 år med emotionell störning, i deras klassrum. 

Studien utfördes på en grundskola med ca 400 elever där merparten av eleverna kom från 

låginkomsttagande familjer. Under en åtta veckor lång period observerade man barnen och i 

slutet av perioden intervjuade man även både barnen och deras föräldrar. Studien 

innefattade bland annat; dagliga observationer under de veckor studien pågick, en  

3o minuters -lektion varje morgon där klassläraren pratade med barnen om vilka behov 

hunden hade, och att hunden också var en levande individ med känslor, samt en ytterligare 

intervju 3 veckor efter det att studien var slutförd där man intervjuade barnet och 

föräldrarna utifrån hur de ansåg att hunden hade påverkat barnet i dess hemmamiljö 

(Anderson & Olson, 2006). Två huvudsakliga slutsatser kunde dras utifrån studien, den 

första var att hunden hade haft en positiv påverkan på alla sex barnen beträffande 

emotionella effekter, för ett barn handlande det om att öka koncentrationsförmågan, för fyra 

barn handlade det om att de kunde bättre reglera sitt aggressiva beteende, och för alla 

barnen handlande det om att de ökade interaktionen till lärarna, föräldrarna och andra 

familjemedlemmar. Det starka bandet som uppstod mellan barnet och hunden, hos alla barn 

som inkluderades i studien, verkade hunden stabilisera och öka deras egen känsloreglering. 

Allmänt för alla barnen var att hunden tycktes öka självkänslan och skapa större 

självförståelse för hur varje individ skulle hantera och lösa sina emotionella svårigheter. Den 

andra slutsatsen var att hundens närvaro i klassrummet försåg varje barn med ökade 

färdigheter och kunskap gällande respekt, ansvar och empati. Alla sex barnen var 

respektfulla inför hundens dagliga närvaro, hade förståelse för hundens beteende och kunde 

visa empati utifrån hundens känslor. Barnen kunde genom hunden dra paralleller till deras 

egna känslor. Inga negativa aspekter kom fram i studien (Anderson & Olson, 2006). 

Här tolkar jag att hunden blev av betydelse för elevernas förmåga till att utveckla och öka sin 

empatiska förmåga samt att hunden bidrog till att öka koncentrationen, samt mildra 

aggression. 

Att läsa för hund bidrar till en gynnsam miljö för lärande  

Från en studie med fokus på djurassisterad läsning tar artikel ”A supportive environment for 

constrained and unconstrained learning” (Friesen & Delisle, 2012), upp hur hunden påverkade 

barn i fem djurassisterade läsprojekt i fyra fransk-talande grundskolor i östra Kanada. 

Hundarna som ingick var certifierad R.E.A.D-hundar (Reading Education Assistance Dogs) och 

deras ägare utbildade läs-mentorer, den genomsnittliga längden på projektet var mellan sju 

till åtta månader där varje barn som var involverat i projektet fick läsa för hunden en till två 

gånger i veckan; under halvtimmeslånga tillfällen antingen individuellt eller i en liten grupp. 

I projektet ingick totalt 45 barn som huvudsakligen tog plats i skolans bibliotek (Friesen & 

Delisle, 2012). Vilka barn som skulle ingå i projektet bestämdes gemensamt av klassläraren, 

rektorn, specialpedagogen och talpedagogen, och nästan alla barn som valdes ut låg under 
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genomsnittet eller godkänd-nivå beträffande läs- och språkkunskaper. I början av projektet 

fick den vuxne ofta interagera som tolk åt hundens beteende och känslor, vilket verkade 

bidra till att barnet kände sig säker med den vuxna och hunden. Vad man kunde se var att 

interaktionen med hunden skapade en lättsam och lekfull kommunikation och känsla av 

samhörighet, vilken resulterade i en känslomässig, säker och omvårdande relation mellan 

barnet och den vuxne, och över tid ledde detta till att barnet tycktes se mer positivt på sin 

egen roll som ansvarstagande och omvårdande gentemot hunden. Den vuxne använde sig 

också av att mentalisera kring hundens beteende för att använda hunden som emotionell 

spegel i svårigheter som även barnet hade, på så sätt kunde den vuxna sätta ord på ett 

beteende hos hunden som hade liknelser med svårigheter hos barnet. Förutom att upprätta 

och skapa en stödjande och engagerande inlärningsmiljö menar Friesen & Delisle (2012) att 

djurassisterad läsinlärning ger meningsfulla och nytänkande möjligheter för både vid 

lärande och ickelärande tillfällen att utveckla läsfärdigheter.  Sammanfattningsvis menar 

man att genom dessa djurassisterade läsprojekt som de senaste 20 åren har ökat världen över 

i främst Kanada, USA, Australien, Storbritannien och Italien för att nämna några, så har man 

skiftat fokus och börjat utveckla ett mer holistiskt koncept för att skapa miljöer där barn 

växer i sitt lärande vad det gäller både sociala, emotionella och akademiska färdigheter. 

Resultatet av studien menar på att dessa djurassisterade läsprojekt skapar en trygg, lekfull 

och vårdande inlärningsmiljö där barn kan få värdefulla läs- och språkfärdigheter och skapa 

autentiska, meningsfulla och unika erfarenheter (Friesen & Delisle, 2012). 

Sammanfattning kunskapsöversikt 

Utifrån den forskning jag presenterat så är min samlade bild att forskning visar på att djur 

har en lugnande inverkan på människor och sänker stressnivån, således blir den av betydelse 

för vårt välmående, vilket gör att vi har lättare att lära. Den verkar få oss att dämpa och 

bortse från problem vi kan tänkas ha i den sociala kontexten, i detta fall skolan. I min 

eftersökning av tidigare studier har jag dock haft svårt att finna studier som gjorts på 

svenska skolor, likaså undersökningar där målgruppen inte har varit representerad inom det 

specialpedagogiska sammanhanget. En slutsats som jag drar efter min genomgång av studier 

är att det borde vara intressant att titta på andra målgrupper, exempelvis elever där 

skolfrånvaro har befästs som ett mönster, eller föräldrars röster som kan se för- respektive 

nackdelar med att deras barn har djurassisterad pedagogik som stöd. 

Forskning visar även att den sociala interaktionen tenderar till att öka när hunden 

medverkar och hunden gör så att vi bättre kommer i kontakt med våra känslor samt ökar vår 

empatiska förmåga, vilket skapar större förståelse. Trygghet och koncentration samt 

avdramatisering och lekfull miljö är några faktorer som hundens närvaro också bidrar med. 

En annan aspekt som tidigare forskning förbisett och som skulle vara önskvärt att studera är 

hur skolans elevhälsoteam ser förändringar hos elever, så kallade före- och efter 

undersökningar. Tidigare forskning bekräftar och styrker ändå min erfarenhet; att hunden 

har en tämligen given plats i pedagogiska verksamheter.  

Sammanfattningsvis finns flera faktorer som indikerar att djur bidrar med något utöver 

den mänskliga interaktionen, och som gynnar framförallt barn i deras inlärningsprocess och i 

det sociala samspelet, men även skapar bättre relation mellan barnet och den professionella 

vuxna i lärandesituationer. Däremot skulle det vara intressant om det funnits uppdaterad 
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svensk forskning inom fältet, där studier som visar hur djurassisterad pedagogik införts och 

arbetas med på svenska skolor.  

Syfte 

Jag har valt att försöka begränsa studien till pedagogiska och specialpedagogiska 

sammanhang. Syftet med studien var att förstå och beskriva på vilket sätt pedagogen 

upplever hur djurassisterad pedagogik med social tjänstehund kan vara ett pedagogiskt 

stöd. 

Frågeställningar 

1. På vilket sätt upplever pedagogen att hunden fungerar som stöd till eleven i dess 

strävan att nå kunskapsmålen? 

2. Vilka elever får möjlighet till hunden som pedagogiskt stöd och varför? 

3. Vad styr pedagogens val av de djurassisterade pedagogiska övningarna? 

 

Teorianknytning 

Utifrån mina efterforskningar av tidigare studier, kommer jag i följande stycke presentera de 

pedagogiska teorier som jag använder mig av både som utgångspunkt till studiens syfte och 

för att senare kunna tolka resultatet. De centrala begrepp jag beskriver inom respektive teori 

hjälper mig att förstå hur ett djur skulle kunna främja inlärning och då kunna vara ett 

pedagogiskt stöd tillsammans med pedagogen. Dessutom förstärker troligtvis dessa teorier 

mina antaganden när jag ska tolka studiens resultat, precis så som även tidigare forskning 

indikerat; hur hunden främjar inlärning.  

Dewey - Learning by doing 

Egidius (2009) förklarar Deweys syn på utbildningen som en funktion att ge elever levande 

kunskap som de har praktisk nytta av yrkesmässigt och personligt. Det bästa sättet att lära 

sig menade Dewey var genom praktiska övningar som i så hög grad som möjligt fjärmade 

sig från ett konstruerat inlärningssätt (Egidius, 2009). 

Deweys teori om learning by doing, eller upplevelsebaserat lärande som det kallas, är en 

aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop (Egidius, 2009).  

I Dewey’s artikel My Pedagogical Creed (1897) som Kroksmark (2011) översatt till Mitt 

pedagogsika credo, förklarar Dewey hans syn på utbildning såhär;  

 

 ”Jag tror att all utbildning innebär att individen får ta del av mänsklighetens sociala 

medvetenhet. Denna process börjar omedvetet, nästan vid födelsen, och formar individens begåvning. 

Medvetandet genomsyras, vanor bildas, begrepp lärs in och känslor och emotioner väcks” (Dewey 

1897).  

 

Dewey menade att utbildning endast kan uppnås genom att stimulera barnets begåvning via 

de krav som ställs i den sociala situation som barnet befinner sig i, och för att kunna tolka 

barnets begåvning rätt måste man ha kunskap om rådande sociala förhållanden och 

civilisationens tillstånd (Dewey, 1897). 
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Dewey trodde att det är barnets sociala liv som är grunden till det inre sambandet och 

koncentration i både utbildning och utveckling, och beträffande undervisningens innehåll 

menar han att den verkliga anknytningspunkten för skolämnena är barnets egna sociala 

aktiviteter (Dewey, 1897).  

 

 ”Jag tror att utbildning måste ses som en fortgående rekonstruktion av erfarenheter, att 

utbildningens process och mål är en och samma sak” (Dewey 1897). 

Vygotskij - Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Enligt Kroksmark (2011) som tolkar Vygotskij som så att inlärning sker som en social 

process, vilket medför att barnet blir delaktig i den gemensamma kulturen och kulturen kan 

därför sägas vara social. Vygotskij talar om att all psykologisk utveckling har sin 

utgångspunkt i att människan alltid befinner sig i förändring, att vi i varje ögonblick har 

möjlighet att utveckla kunskaper, ta över eller få nya erfarenheter från andra människor som 

sker i så kallade samspelssituationer (Kroksmark, 2011).  

 

”Eleven uppfostrar sig själv. En föreläsning som presenteras av läraren i färdigt skick 

kan lära ut mycket, men uppfostrar enbart förmågan och önskan att utnyttja sig av 

andrahandskunskaper utan att göra eller undersöka något själv. För dagens undervisning är det inte 

så viktigt att lära ut en viss mängd kunskap som att utbilda förmågan att skaffa sig dessa kunskaper 

och att använda dem. Och detta når man (liksom allt annat i livet) endast i en arbetsprocess 

(Vygotskij, 1926).” 

 

Vygotskij myntade begreppet proximal utvecklingszon som förklarar skillnaden mellan det 

som individen kan göra själv och tillsammans med andra, varpå han delade in processen i 

olika steg.  

Som ett första steg utvecklar barnet olika kapaciteter med en annan person som är mer 

kapabel än barnet självt; den Andre. Nästa steg har barnet utvecklat en egen kapacitet där den 

kan lösa problemet utan någon annans hjälp; med Självet. Medans steg tre sker då den nya 

kapaciteten blir automatiserad och internaliserads. Strategier för lärande överförs från den 

vuxne till barnet i en gemensam uppgiftssituation, och vi har det sociala samspelet, 

färdigheter som nu blivit en del av barnet och kan användas i nya sammanhang. Denna 

tanke som är en av Vygotskij utgångspunkt i den pedagogiska praxis han diskuterar har fått 

beteckningen medierat lärande (Kroksmark, 2011). Kroksmark (2011) förklarar Vygotskij’s 

teori om den proximala utvecklingszonen, ha betydelse för pedagogiken och didaktiken då 

själva essensen i lärandeprocessen sker i samarbete mellan lärare och elev, där den 

grundläggande aspekten på allt lärande är att detta bara kan ske då barnet interagerar och 

handlar i samklang med sin omgivning och i samarbete med någon som redan kan, 

exempelvis en lärare (Kroksmark, 2011). Vygotskij menade att den goda pedagogiken är 

alltid riktad mot individens utveckling och den ska vara aktivitetsgrundad och den skapar 

inlärningsprocesser som styr den psykologiska utvecklingen, vilket medför att hans teori 

sätter undervisningens betydelse i centrum (Kroksmark, 2011).   
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Antonovsky - KASAM 

Lusten att lära är starkt kopplad till hälsa. Mår vi bra, ökar vår handlingsförmåga och 

möjligheter att prestera i skolan, dvs. för att kunna lära måste individen må bra 

(Antonovsky, 2005). Faktorer som har betydelse för att ett lärande sker är bla engagemang, 

trygghet, glädje, respekt, goda relationer, motivation och känsla av sammanhang. Sociologen 

Aaron Antonovsky beskriver sitt begrepp KASAM genom följande tre faktorer; begriplighet 

(att förstå), hanterbarhet (att kunna ha möjlighet att påverka) och meningsfullhet 

(delaktighet och att vilja) har alla betydelse för att skapa en känsla av sammanhang, 

KASAM. Antonovsky menar att de tre delarna; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet inte ska ses som separata storheter, utan det är i samspelet mellan dem som 

skapar känslan av sammanhang. Enligt Antonovsky (2005) var det dock meningsfullheten som 

var allra viktigast. En person som upplever att livet är meningsfullt kommer att kämpa på i 

tuffa situationer, även i situationer som det är oklart hur man bör handskas med 

(Antonovsky, 2005).  

Sammanfattning teori 

Min avsikt att stödja mig på dessa teorier i studien, är hur jag ska kunna förstå dessa ovan 

nämnda teorier kopplat till inlärning i kombination med djurassisterad pedagogik?  

Dewey menar att vi lär oss genom den rådande kulturen och det vi får uppleva 

tillsammans med andra i den sociala verklighet och den samhälleliga kontext vi befinner oss, 

genom att sammanvärja teori och praktiskt arbete och reflektera över hur och vad vi gör.  

Utifrån Vygotsiljs sätt att se på hur barnet lär i samspelssituationer med annan vuxen i 

samklang med sin omgivning.  

Antonovsky och hans begrepp känsla av sammanhang innebär ett samspel mellan tre 

faktorer som gör att vi lär; att vi förstår, att vi kan påverka och att vi är delaktiga på ett 

meningsfullt sätt. När jag ska tolka mitt resultat och senare i min diskussion kommer jag 

stödja mig på och beskriva hur och om dessa teorier kan vara applicerbara för att förstå 

djurassisterad pedagogik som pedagogiskt stöd. 

 

Metod  

I detta kapitel kommer jag att redogöra vilken metod jag har valt och varför, samt 

genomförandet och hur urvalet har gjorts. Jag kommer även att redogöra etiska 

överväganden och efter detta även en metoddiskussion. 

Ansats 

Min studie utgår ifrån en kvalitativ vetenskapsmetod. Jag har sett den kvalitativa metoden 

som den mest lämpliga metoden att använda eftersom mitt syfte har varit att få tillgång 

pedagogers egna upplevelser av djurassisterad pedagogik som pedagogiskt stöd. Detta 

utifrån det Bryman (2011) beskriver som traditioner inom kvalitativ forskning, där strävan i 

studien var att fånga ”insidan” av upplevelsen och erfarenheten, samt eftersträva för en 

förståelse av pedagogernas egna sociala verklighet. Jag ville också försöka få förståelse för 

deras upplevelser utifrån min egen förförståelse och erfarenhet om de effekter hunden kan 

frambringa i en pedagogisk kontext och hur den kan vara ett pedagogiskt stöd.  
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Urval och avgränsningar 

Urvalet i denna studie har varit ett målinriktat eftersom forskningen handlar om en utvald 

specifik enhet med direkt koppling till mina forskningsfrågor (Bryman, 2011). Mina 

grundkriterier för att respondenterna skulle vara aktuella för att delta i studien har varit två;  

 

1) att hunden var en utbildad social tjänstehund, det fanns dock inga krav på någon 

specifik certifiering såsom, besökshund eller pedagoghund.  

2) att hundföraren arbetade aktivt inom en pedagogisk verksamhet. 

 

Då antalet verksamma ekipage som idag arbetar i en pedagogisk verksamhet i Sverige är 

förhållandevis begränsat, har detta föranlett till ett s.k. naturligt urval och det har snarare 

varit svårt att finna respondenter. Då jag personligen har förankring i branschen, men på en 

tämligen passiv nivå, har det förmodligen föranlett till en eventuell förenklad sökning att 

hitta verksamheter som arbetar integrerat med hund. Några av respondenterna har jag fått 

kontakt genom att lägga ut förfrågningar på social medier i olika grupper vars huvudsyfte är 

att skapa nätverk för personer som på något vis arbetar eller utbildar sociala tjänstehundar. 

Jag vill förtydliga att denna studie inte kommer att ha som utgångspunkt att framhäva för- 

eller nackdelar med djurassisterad pedagogik. Jag kommer heller inte belysa eventuella 

hinder eller andra dillemman med att arbeta med hund, om det inte är något som 

framkommer under studiens gång, och är av betydelse för resultatet.   

Respondenterna 

Mina respondenter bestod av fem personer som alla har gemensamt att de arbetar med sin 

egen utbildade hund och dessutom arbetar som pedagoger inom verksamheten. Samtliga 

respondenter är alltså utbildade inom det pedagogiska fältet eller har någon typ av examen 

inom det beteendevetenskapliga området, närmare bestämt; 3 personer har en lärarexamen, 

1 person har en fil kand. examen och 1 person har en yrkeskvalificerad examen. Jag har gett 

alla respondenter fingerade namn utifrån de etiska forskningsprinciper som finns. Jag vill 

även förtydliga att i denna studie är pedagogen även hundföraren, det vill säga 

intervjupersonerna som deltar ”sitter på dubbla stolar”, varpå jag valt att benämna den 

professionella som pedagog-hundförare. Respondenterna är följande; 

  

Anna är socialpedagog och arbetar med sin pedagoghund både individuellt och i grupp med 

elever åk 1-6 som går i särskild undervisningsgrupp. 

 

Catrin är fritidspedagog och idrottslärare som arbetar med sina två pedagoghundar på två 

olika F-6 skolor både individuellt och i grupp.  

 

Daniella arbetar som ämneslärare i en särskoleklass åk 1-4 och arbetar med sin terapihund, 

både individuellt och i grupp i sin klass samt med individuella insatser i en träningsklass.  
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Maria arbetar som speciallärare med sin terapihund på två mindre friskolor F-6 och arbetar 

enbart individuellt med eleverna.  

 

Kerstin jobbar som elevhandledare och är behandlingspedagog, och jobbar med sin 

terapihund, enbart individuellt med gymnasieelever på Introduktions-programmet. 

 

Etiska överväganden 

Forskare måste ta hänsyn till fyra viktiga punkter utifrån Vetenskapsrådet konfidentiella råd 

beträffande etiska principer. Följande punkter om etiska överväganden i samband med 

forskning är viktiga att informera om;  

 

 Informationskravet som innebär att respondenten ska bli informerad om forskningens 

syfte och vilka metoder som används. 

 Samtyckeskravet som innebär att forskningen endast får genomföras efter att den 

medverkande givit sitt samtycke som är frivilligt och deltagaren har när som helst 

möjlighet att avbryta.    

 Konfidentialitetskravet vilket innebär att alla uppgifter forskaren får tillgång till ska ges 

största möjliga konfidentialitet och förvaras säkert. 

 Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna får endast användas för 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Samtliga personer som intervjuades i denna studie har delgets information både skriftligt vid 

inbjudan (se bilaga) och muntligt vid intervjun, angående ovanstående principer, samt syftet 

med studien och har således samtyckt till att delta. Jag har även berättat för respondenterna 

att de har möjlighet att ta del av resultatet och läsa den färdigställda studien och uppsatsen i 

sin helhet. 

Datainsamlingsmetod 

Då jag från början visste att jag ville få en djupare förståelse för hur djurassisterad pedagogik 

med social tjänstehund fungerar som ett stöd i pedagogiska verksamheter, valde jag att 

använda mig av semistrukturerad intervju. Eftersom jag ville undersöka respondenternas 

egna synsätt och uppfattning hur de använde och upplevde hunden som ett stöd, med 

pedagogisk relevans för att stötta eleverna att nå kunskapsmålen. Semistrukturerade 

intervjuer berör specifika teman utifrån en intervjuguide, men intervjupersonen har stor 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Precis som att frågorna behöver inte ställas i samma 

ordning som intervjuguiden, utan andra frågor kan också ställas om intervjuaren knyter till 

något som intervjupersonen sagt (Bryman, 2011). En aspekt att ta hänsyn till vid val av 

datainsamlingsmetod var det faktum att pedagogiska verksamheter som idag arbetar 

integrerat med social tjänstehund i Sverige är få och geografiskt utspridda över hela landet. 

Detta gjorde det omöjligt att i denna studie med följande omfattning göra personliga besök 

på verksamheterna för att i fysisk form genomföra samtalsintervjuer, vilket resulterade i 

telefonintervjuer för att samla in empirin. Bryman (2011) beskriver de fördelar en 

telefonintervju innebär såsom; det tar mindre tid i anspråk att söka upp och ta sig till 
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respondenterna vilket drar ner kostnaden för resväg, det kan vara lättare att hantera denna 

typ av intervju då man inte sitter ansikte mot ansikte samt att möjligheten till eventuella 

personliga tolkningar och uppfattningar såsom kön, klass eller ålder mellan intervjuare och 

respondent inte påverkas i samma omfattning som personliga möten. Däremot finns också 

vissa svagheter såsom; avsaknad av telefon, eventuell hörselnedsättning hos respondenten 

samt att man inte kan se respondenten och på så sätt få en större helhet i att tolka svaren 

(Bryman, 2011). 

Instrument 

Empirin har samlats in genom fem intervjuer som alla genomfördes över telefon. Jag hade i 

förväg bokat in avsatt tid för varje respondent och i vissa fall skickat min intervjuguide innan 

via e-post så att respondenten hade möjlighet att förbereda sig för att i möjligaste mån inte 

låta intervjun ta för lång tid i anspråk. Jag informerade respondenten om att ingen 

inspelning av samtalet skulle ske, utan anteckningar göras utifrån att jag inte hade kunskap 

om att spela in på samma telefon under pågående intervju, detta för att förbereda 

respondenten att tysta moment skulle kunna uppstå. För att få svar på mina frågeställningar 

utformade jag en intervjuguide (se bilaga). Intervjuguiden som jag har använt mig utav var 

uppbyggd med 15 huvudfrågor men ställda på ett sätt som bjöd in respondenten att svara 

övergripande för att i möjligaste mån låta respondenten själv berätta kring sitt arbete med 

hunden, eftersom min forskning har ett förhållandevis tydligt fokus. Intervjuguiden 

utformades på ett sätt för att få fram så tydliga, detaljerade och berättande svar som möjligt, 

utifrån att jag ville få fatt på den egna upplevelsen samt att inte riskera att få ja- eller nej-svar. 

När det under samtalet har dykt upp händelser som fokuserar på annat har jag valt att inte 

anteckna detta. När jag senare transkriberade texten och dokumentet var klar skickade jag 

det till respondenten via e-post och bad denne läsa igenom och återkoppla för att försäkra 

mig om att jag tolkat svaren på rätt sätt, detta för att säkerställa och minimera risken för 

eventuella egna föreställningar eller feltolkningar av svaren. 

Procedur 

Studien påbörjades med sökning av relevant litteratur i form av böcker, vetenskapliga 

artiklar och rapporter inom området, detta skedde med hjälp av sökord. Utifrån studiens 

syfte med att få fatt på uppfattningar och egna upplevelser av respondenterna passade det 

att göra en kvalitativ studie, varpå urvalsprocessen inför valet av vilka respondenter som jag 

ansåg hade relevans för studiens syfte kunde påbörjas. Dessutom har jag genom sökning på 

internet, främst med sökord som; hund i skola och pedagoghund funnit några ytterligare 

respondenter. Jag anser att urvalet delvis skett på ett s.k. naturligt urval, utifrån rariteten av 

pedagogiska verksamheter som idag arbetar med hund och med tanke på de två 

grundkriterier jag hade.  

Utifrån egen kunskap och erfarenhet inom området och med aspekter såsom 

tidsbegränsning och studiens omfång, samt fastställandet för avgränsningar och urval sökte 

jag kontakt med utvalda respondenter som möjligen skulle kunna vara intressanta för 

studien. Jag tog en första kontakt med de tilltänkta deltagarna först via e-post, där jag 

kortfattat presenterade mig själv och anledningen till kontakten, samt ställde de högst 

avgörande frågorna som gav mig svar på om deltagaren uppfyllde de två grundkriterier som 



 

 

14 

jag presenterade tidigare i avsnittet Urval och avgränsningar. Efter det att deltagarna uppfyllt 

mina kriterier samt visat intresse för att delta i studien skickades en ”inbjudan till 

intervjustudie”( se bilaga 2) via e-post. I inbjudan framkom tydligt syftet med studien och 

även kontaktuppgifter till mig som utförare, så att de tänkta respondenterna kunde kontakta 

mig för frågor eller funderingar. En kortare tidsfrist lämnades för överväganden att delta i 

studien. Bryman (2011) menar att det är svårt att i förväg veta exakt hur många intervjuer 

man behöver genomföra för att få s.k. teoretisk mättnad. Det kan vara så att i takt med att 

undersökningen fortskrider kan det bli uppenbart att man behöver intervjua fler personer än 

det var tänkt från början, likaså att den teoretiska mättnaden kan vara tillfredställande vid 

färre intervjuer än tänkt. En tumregel verkar dock vara att desto bredare omfattning studien 

har och ju fler jämförelser mellan olika grupper man vill göra, desto fler intervjuer behöver 

man göra (Bryman, 2011). Min utgångspunkt i denna studie var att finna sex respondenter, 

men då det var svårare än tänkt att finna deltagare utifrån målgrupp och kriterier, samt att 

jag ansåg att min teoretiska mättnad uppstod tidigare, var det fem intervjuer som slutligen 

utfördes. Jag anser mig ändå fått en tillräcklig vidd på undersökningen utifrån nivå och 

avsatt tid.  Medans jag inväntade svar påbörjades arbetet med att utforma en intervjuguide. 

Efter en tid då svar om deltagande uteblivit från några av de tänkta respondenterna, 

kontaktades dessa åter, via telefon för att få ett godkännande och stämma av och avtala om 

tid för själva utförandet av telefonintervjun. Deltagarna blev tillfrågade om de önskade få sig 

tillskickade ”intervjuguiden” innan själva intervjun för att i möjligaste mån kunna förbereda 

sig. Fyra av fem respondenter önskade kunna förberedda sig och ville således få 

intervjufrågorna skickade, som även detta skedde via e-post. Proceduren kring att 

färdigställa intervjuguiden pågick under hela den tid som fortlöpte i väntan på att alla tänkta 

respondenter tackade ja till att medverka. Intervjuguiden utformades med ledande frågor 

och med vägledning från handledaren så att frågorna relaterade till studiens syfte. Vid själva 

utförandet av intervjun ställdes intervjuguidens huvudfrågor i en bestämd ordning, där 

följdfrågor som uppstod i och med respondentens svar på tidigare fråga, lades till efter 

behov. Genomförandet av varje intervju låg inom ett tidsspann mellan 55 minuter upp till 80 

minuter för varje enskild intervju, detta beroende på hur mycket respondenterna delade med 

sig av sina erfarenheter och upplevelser. Tillvägagångssättet var att anteckna på ett block i 

strukturerad ordningsföljd utifrån frågornas numrering, då ingen möjlighet eller kunskap 

fanns från utförarens sida om inspelning. En tid efter intervjun transkriberades materialet, 

där varje transkribering genomsnittligen tog ca 5 timmar, och därefter skickades det 

transkriberade dokumentet till respondenten för granskning för att säkerhetsställa att jag 

tolkat svaren rätt.  

Efter varje genomförd enskild intervju transkriberade jag texten manuellt i ett textdokument 

på datorn. Vid transkriberingen av intervjuerna har jag valt att inte fokusera på hur utan vad 

som har sagts, därför har jag inte tagit med utfyllnadsord, det vill säga ord som fått samtalet 

att flyta på eller fylla tystnad så som exempelvis; ’mm’, ’ah’, ’liksom’, med flera. Även 

diverse upprepningar har jag valt att inte ta med. Jag har tagit med det som är mest relevant 

för att få igenom budskapet, dock med vissa ord och meningar som har känts typiska för den 

intervjuade 

De fem intervjuerna gav ett omfång på 19 A4-sidor rådatamaterial, vilket gett mig en bra 

grund för att framställa ett resultat. Den sammantagna textmassan analyserades för att finna, 



 

 

15 

urskilja och kategorisera de teman som blev tydliga och framträdde när jag kodat 

rådatamaterialet och efter det delat in i de mest framhävande temana, som jag beskriver mer 

exakt hur jag kom fram till i analysmetoden. I varje tema i resultatdelen har jag tolkat de 

mest centrala bitarna i respondenternas svar varpå jag även utsåg representativa citat för 

varje tema. Sedan inledde jag diskussionsavsnittet där väsentliga delar sett till studiens syfte, 

bakgrund och teoretiska utgångspunkt och reslutat presenteras.  

Under metoddiskussionen framkom visa svagheter och risker med studien som också 

redogörs i metoddiskussionen. Avslutningsvis ger jag förslag till framtida studier som skulle 

kunna vara intressanta för verksamheter eller personer som arbetar inom området. 

Analysmetod 

Analysen kan man säga är en kombination av mitt sätt att tolka, kunna koncentrera mig på 

det jag samlat in och strukturera insamlad data. För att analysera den mängd data jag samlat 

in genom mina intervjuer har jag valt att bygga mitt resultat utifrån en kvalitativ dataanalys 

där tillvägagångssättet varit grounded theory, som innebär att det finns en växling eller 

återkommande samspel mellan insamling och analys av data (Bryman, 2011). Med det menas 

att analysen inleds redan då vissa delar av data samlats in, följderna av denna inledande 

analys påverkar sedan nästa steg i datainsamlingsprocessen enligt Bryman (2011). Grounded 

theory har blivit det vanligaste sättet för analys av kvalitativ data och är metoden även i 

denna studie, då teori om djurassisterad pedagogik i synnerhet med hunden som 

pedagogiskt stöd, härletts från data som samlats in och analyserats under 

forskningsprocessens gång. Angreppssättet har varit tematisk analys, där sökandet efter 

teman uppstått från en grupp av koder. Jag har identifierat de olika temana utifrån 

återkommande motiv i min text, som är resultatet av en noggrann läsning, flera gånger, av 

den transkriberade texten jag sammanställt från intervjuerna (Bryman, 2011). De skapade 

temana återspeglar min medvetenhet om återkommande idéer och teman i datamaterialet. 

Bryman (2011) rekommenderar att vara uppmärksam på bland annat följande saker när 

skapandet av teman sker; repetitioner, lokala uttryck som används på ett ovanligt sätt, 

metaforer, övergångar, likheter och skillnader och teorirelaterat material. 

 

 Steg 1: varje text från respektive intervju lästes noggrant flera gånger. 

 Steg 2: texten strukturerades upp och markerades med olika färgpennor utifrån de 

skiftningar som förekom. Exempel: //…helt klart ser både jag och läraren stora 

förändringar att barnen är gladare och mer samspelta…//  //…eleven vill gärna, 

istället för att skolka, ta promenader med hunden i skogen, och hoppa mellan 

stenar…// //… jag har ett nära samarbete och utvärderar kontinuerligt med en 

beteendeanalytiker som ständigt dokumenterar det vi gör och alla förändringar som 

sker med barnen…// 

 Steg 3: de separata meningarna kodades in i kategorier, från exemplet ovan härledde 

det till: Pedagog-hundföraren upplever att barnen blir gladare, ökar samspelet, ökar 

rörligheten. Pedagog-hundföraren utvärderar med annan personal de förändringar 

som sker. 

 Steg 4: innehållet av de olika kategorierna som växte fram och vävde samman 

skapade ett tema, från exemplet ovan skapdes; upplevda effekter och utvärdering. 
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Resultatet strukturerades upp i de sex mest framträdande och enhälliga teman, där citaten 

under varje tema visar på ett djupare plan och med variation hur de olika respondenternas 

verklighet ser ut. Samtidigt som gemensamma faktorer återspeglas i sammanhanget. 

 

Tillförlitlighet och äkthet 

När det gäller begrepp och kriterier för att tillskriva forskning trovärdighet och mätbarhet 

pratar man oftast inom forskning om reliabilitet och validitet, dvs. mätnoggrannhet och 

giltighet, och då i allmänhet förknippat med den kvantitativa forskningen. Bryman (2011) 

förklarar att inom den kvalitativa forskningen har man hittat andra termer och alternativa 

kriterier för att bedöma kvalitativa undersökningar, där man föreslagit två grundkriterier; 

tillförlitlighet och äkthet. När det gäller det tillförlitlighet så delas det in i fyra delkriterier:  

 
Trovärdighet inbegriper att säkerställa att forskningen utförs i enlighet med de regler 

som finns och att man förmedlar resultatet till den sociala verklighet som studerat för 

att säkerställa att forskaren uppfattat på rätt sätt . I studien beskriver jag vald metod, 

urval och genomförande för att trovärdighet ska uppfyllas. Intervjufrågorna som 

ställdes var relevanta till syftet, och undersökningen handlade om hundförarens eller 

pedagogens egen uppfattning och upplevelse hur man praktiskt använde hunden 

som ett pedagogiskt stöd och hur det kunde hjälpa eleven i måluppfyllelsen. 

Intervjusvaren transkriberades sedan skriftligt och därefter skickades den nedskrivna 

intervjun till respektive respondent, som i sin tur återbekräftade att jag uppfattat och 

tolkat deras svar rätt. 

 
Överförbarhet handlar om det kontextuellt unika, meningen hos eller betydelse av 

den aspekt av den sociala verklighet som studeras. Då kvalitativ forskning ofta 

handlar om en liten grupp med vissa gemensamma egenskaper. Jag har gjort 

detaljerade beskrivningar som gör att läsaren själv kan dra slutsatser av mitt arbete 

och bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. För att göra det lätt 

för läsaren att följa arbetet har jag eftersträvat en tydlighet i studiens struktur. Min 

förhoppning är också att utifrån metodvalet, kvalitativ semistrukturerad intervju, och 

med intervjuguiden som bilaga, kunna hjälpa läsaren att själv se vad i studiens 

resultat som är överförbart. 

 
Pålitlighet menas med ett granskande synsätt. Att man säkerställer att det skapas en 

tillgänglig och fullständig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen (Bryman, 

2011). I denna studie och i det tidigare skedet av forskningsprocessen har handledare 

och studiekollegor kontinuerligt använts som granskare.  

 
Möjlighet att styrka och konfirmera innefattar att forskaren försöker säkerställa att 

denne agerat i god tro, dvs. att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar 

eller teoretisk inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från en 

undersökning. En svaghet i min metod av telefonintervjuer är den information som 
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går förlorad i och med att man inte ser respondentens kroppsspråk och det som 

skulle tillföra något till samtalet genom gester och betoningar osv. 

 

En kvalitativ intervju är inte helt objektiv utifrån att forskaren själv är närvarande och 

resultatet påverkas utifrån att jag som person har betydelse och bland annat hur jag ställer 

frågor. Att jag dessutom själv arbetar som terapihundsförare kan ha både för- och nackdelar. 

En fördel är att jag har en viss förförståelse och talar samma språk som de intervjuade. En 

nackdel kan vara att jag har egna idéer och tankar om djurassisterad pedagogik som kanske 

undermedvetet påverkar min analys.  

 

Beträffande äkthet har man även här delat in i delkriterier men i stort rör det sig om mer 

generella frågor om konsekvenser inom forskning i allmänhet. Bryman (2011) beskriver 

följande begrepp; 

 

Rättvis bild, ger undersökningen en rättvis bild om de uppfattningar som finns hos 

den grupp människor som studerats?  

 

Ontologisk autenticitet, hjälper undersökningen till att skapa bättre förståelse av den 

sociala situation de medverkande personerna lever i? 

 

Pedagogisk autenticitet, har undersökningen gjort så att deltagarna fått en bättre bild 

av andra personer i samma miljö? 

 

Katalytisk autencitet, har undersökningen inneburit att de som medverkat kan 

förändra sin situation? 

 

Taktisk autencitet, har undersökningen hjälpt deltagarna att få bättre möjligheter till 

att skapa åtgärder eller förändring? 

 

Dessa äkthetskriterier kan uppfattas som stöttande och huruvida de har något större 

inflyttande är inte helt entydigt (Bryman 2011). Undersökningen har äkthet utifrån att jag 

kan svara jakande på dessa ovanstående kriterier, och att mina respondenter varit mycket 

positiva till studien och samtliga bekräftat att mer forskning på området behövs, och att 

social tjänstehund som pedagogiskt stöd bör få större spridning. Respondenterna har även varit 

mycket måna om och med nyfikenhet få ta del av den färdigställda studien. 

 

 

Metoddiskussion 

Det har varit viktigt att eftersträva en hög grad av tillförlitlighet och äkthet för att på bästa 

sätt och i möjligaste mån låta resultatet överensstämma med verkligheten, detta kommer jag 

reflektera över från olika synvinklar löpandes i texten. Utifrån studiens syfte att undersöka 

hur pedagoger upplever hur den sociala tjänstehunden kan fungera som ett stöd till elever så 
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var en kvalitativ metod en given utgångspunkt, då jag ville få djupet och inte bredden i 

undersökningen.  

Studiens ansats har grundats i den kvalitativa metoden då studien undersökt den 

professionellas upplevelse av ett fenomen, där jag som forskare har en förförståelse och 

erfarenhet inom fältet. 

Eftersom jag personligen redan har kopplingar till fältet så finns här en risk att mina 

kunskaper påverkat resultatet, utifrån att jag gjort egna tolkningar utifrån just min 

förförståelse, samtidigt som det även kan ha resulterat i en djupare förståelse för det 

fenomen jag valt att studera och på så sätt redan ”tala samma språk” som respondenterna.  

Urvalet har delvis baserats på mina förkunskaper, och detta kan anses som en fördel för 

att stärka äktheten och ge studien högra relevans. Möjligtvis hade antalet respondenter 

kunnat vara några fler med utifrån studiens omfång och tidsaspekt var inte detta möjligt, 

dock påverkar det troligtvis inte resultatet nämnvärt då studien ville undersöka fenomenet 

utifrån ett djupare plan. En annan aspekt som antagligen påverkat resultatet på ett 

fördelaktigt sätt, är att samtliga respondenter är dels pedagoger och dels hundförare, vilket 

kan ses som att intervjupersonerna har en okritisk förhållningsätt till det undersökta 

fenomenet. Valet av respondenter har troligen även gett en mindre nyanserad bild 

jämförelsevis om andra pedagoger som inte är involverade även som hundförare, men 

arbetar med de elever som får tillgång till hunden, hade intervjuats . Å andra sidan kan 

studien, just utifrån valet av intervjupersoner gett ett mer djupgående resultat utifrån den 

unika och samlade kompetensen hos respondenterna. Dessutom hade det varit intressant att 

intervjua respondenter där djurassisterad pedagogik hade förekommit under en längre 

tidsperiod och där pedagoger gjort en tydligare utvärdering av elevens prestationer före 

respektiver efter insatsen med hund. Då fenomenet social tjänstehund inom skolan verkar 

vara tämligen nytt, var det i detta fall en omöjlighet att finna skolor som arbetat med 

djurassisterad pedagogik under en längre period, ingen av mina respondenter hade ännu 

gjort en sammanställning eller skriftlig utvärdering. 

Inom ramen för en kvalitativ studie har jag valt att utgå från semistrukturerad intervju 

som datainsamlingsmetod för att samla in det empiriska materialet. Utifrån studiens 

omfång, och urvalet var den enda förutsättningen och möjligheten att genomföra 

intervjuerna över telefon. Detta med anledning av att alla respondenter fanns på spridda 

platser i Sverige och avståndet gav inte möjlighet att göra samtalsintervjuer, och här får det 

geografiska läget konsekvenser för datainsamlingen. Fördelen med den valda metoden är att 

intervjun inte tar lika lång tid i anspråk vilket tordes ge större flexibilitet och möjlighet för att 

respondenten ska kunna och vilja medverka, då några respondenter valde att lägga intervjun 

efter arbetsdagens slut. Själva produktionen av data i en intervju bygger på intervjuarens 

färdigheter och personliga omdöme när det gäller att ställa frågor, precis som kunskap om 

ämnet krävs, särskilt för konsten att ställa andrafrågor och att följa upp intervjupersonens 

svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Nackdelen i en telefonintervju är att man går miste om 

kroppsspråk vilket kan resultera i att man inte låter respondenten få tillräckligt med 

betänketid för att svara, eller inte ställer lika naturliga följdfrågor (Bryman, 2011).  

Jag är ändå nöjd med vald metod utifrån att alla respondenter haft möjlighet och lust att 

delta, samt visat stor entusiasm, då det inte varit lätt att finna personer som arbetar med 

hund i pedagogisk verksamhet. Då samtliga informanter uppfyllde de grundkriterier som 



 

 

19 

fanns för att ingå i studien, samt hade samma förutsättningar utifrån att alla intervjuer 

skedde på telefon, ökar det tillförlitligheten och möjlighet till replikering av studien.  

För att ytterligare öka studiens tillförlitlighet hade metodtriangulering kunnat ge ett 

ytterligare djup, med att exempelvis även använda metoder som observation eller 

fotografering, det hade ökat studiens tillförlitlighet, men tidsbegränsningen blev här en 

avgörande faktor. Efter transkribering och vid tidpunkten för att börja bearbeta det samlade 

intervjudata för kodning, har tiden gjort att intervjuerna ”mognat”, distansen till materialet 

blev viktig och det hjälpte mig att se att det fanns tydliga likheter och beröringspunkter som 

alla respondenter delgivit. 
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Resultat  

I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet från mina fem intervjuer, jag har valt att 

kategorisera till sex olika teman, som framträtt när jag bearbetat och kodat datamaterialet. 

Dessa teman som knyter an till mina frågeställningar, presenteras i avsnitt där jag som 

utförare låter min tolknig vara det centrala och där citaten från respondenterna får illustrera 

detta. Syftet med studien var att förstå på vilket sätt social tjänstehund användes som 

pedagogiskt stöd och hur pedagogen upplevde och ansåg att insatsen kunde tillföra något 

till eleven för att nå kunskapsmålen. Jag vill förtydliga att respondenternas namn, som 

kommer benämnas löpande i texten, är alla fingerade utifrån Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska krav på anonymitet. Begreppet ”hundstund” som används i texten innebär 

den lektion eller det tillfälle där eleven träffar och interagerar med hunden och varar 

genomsnittligen en halvtimme. 

Vikten av en samlad kompetens  

Alla har dessutom gemensamt att de jobbar med sina egna hundar som alla är utbildade och 

certifierade inom ramen för vad branschorganisationen klassificerar som social tjänstehund, 

om än med olika typer och benämningar för den utbildade hunden. I något fall är det även 

så att man måste ha en grundprofession som legitimerad lärare för att överhuvudtaget 

kunna gå en utbildning tillsammans med sin hund. Respondenterna har även indikerat att 

deras personliga intresse för hund är av betydelse och har oftast legat till grund för att 

presentera och i vissa fall övertyga ledning om de troliga positiva aspekterna att införa hund 

i verksamheten. Någon har även indikerat på att ledningens kunskap och inställning 

beträffande djurassisterad pedagogik har haft betydelse och i vissa fall avgörande för att få 

verksamheten att införa hund. Den samlade kompetensen hos respondenten i varje enskilt 

fall, både när det gäller grundprofession och spetskompetens såsom hundförare, verkar 

dessutom haft en avgörande roll när den pedagogiska verksamheten valt att arbeta med 

hund som en komplementär pedagogisk insats och hos de flesta respondenter är hunden ett 

förhållandevis nytt inslag i verksamheten. Flera av de intervjuade tar upp just egen 

kompetens och utbildning av hund som en bärande och avgörande faktor att ens kunna 

arbeta med hund integrerat i en verksamhet och belyser även denna faktor som en 

säkerhetsaspekt.  

  

”Det måste vara utbildade hundar som måste jobba i skolan, det är ju redan svårt som det är 

och skört, och det är viktigt att det inte går fel” (Catrin). 

 

Enligt en annan respondent, Anna, kräver det dessutom att man är trygg i sitt ägarskap och 

kan läsa av hunden i olika situationer, för att inte utsätta varken hunden eller eleven för 

obekväma situationer. Beträffande just kompetensen, menar Maria att det för henne blivit 

påtagligt att man jobbar med ”dubbla uppdrag”, utifrån hennes egen bedömning när det 

gäller att kunna planera insatsen både utifrån barnets behov av stöd, men även att hundens 

behov måste tillgodoses. Den allmänna uppfattningen hos respondenterna angående 

kompetens, tolkar jag som att den är av stor vikt enligt dem, också när det gäller förmågan 

att planera insatsen, utifrån att det inte finns någon manual för exakt hur insatsen med hund 
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ska se ut, utan förhåller sig till barnets behov av stöd kopplat till syftet och målet med 

insatsen.  

Den utvalda eleven 

Alla intervjuade indikerar på att de elever som blir utvalda för att få ta del av insatsen med 

hund har alla behov av att få någon typ av extra stöd för att kunna klara målen. Det rör sig 

oftast om enskilda individer med olik problematik och som antingen har en eller flera 

diagnoser, eller har ett individuellt åtgärdsprogram, eller ingår i en särskild 

undervisningsgrupp, eller elever som allmänt behöver stöd i läsning eller i ett socialt 

sammanhang. Det kan även vara aktuellt för en klass där flera individer har svårigheter att 

samspela och samarbeta. Det ser olika ut hos respondenterna när det gäller huruvida de 

jobbar individuellt eller i grupp med barnen, överlag är den individuella insatsen vanligare 

förekommande och vid gruppsammanhang rör det sig i stort sätt alltid om mindre grupper. 

Eleverna som förekommit i denna studie har enligt respondenterna haft ett åldersspann på 

mellan 6-18 år.  En av de aspekter som visat sig vara gemensamt hos samtliga respondenter 

är att beslutet om vilken/vilka de utvalda eleverna ska vara, är beslut som alltid skett i 

samråd med övrig personal, såsom; klasslärare, specialpedagog, speciallärare eller 

elevhälsoteamet och i vissa fall även rektor.  

 

”Vi försöker tillgodose i möjligaste mån och titta på vem som har behovet, även vem som 

tidigare har tillgodosett sig hundstunderna på ett bra sätt. I min klass så har det allmänt 

handlat om stöd för att kunna nå målen i vanliga ämnen” (Daniella). 

 

Respondenterna har som framgått visat på erfarenhet och kompetens i valet om vilken/vilka 

elever som ska få tillgång till insatsen, som även sker i samråd och är ett resultat utifrån en 

samlad kompetens av olika vuxna som på ett eller annat sätt arbetar med eleven i 

lärandesammanhang. 

Hunden i det praktiska arbetet 

Merparten av respondenterna beskriver att hundens används på olika sätt med hänsyn till 

vilken elev det är, vilken problematik och svårigheter eleven behöver jobba med och utifrån 

vilket ämne insatsen ska relatera till. Samtliga respondenter har beskrivit vikten av att vara 

innovativ och kreativ när det gäller att integrera hunden i olika övningar som eleven ska 

göra. Det praktiska arbetet måste alltid kunna kopplas till lärandemål och som hjälpmedel i 

själva insatsen använder de flesta sig av antingen hundleksaker, egenproducerade kort med 

siffror eller bokstäver, tärningar, ärtpåsar med siffror, memori med bilder eller ord och 

rockringar är en del av det som respondenterna nämnt i egenskap av material. Några har 

även nämnt böcker som de i egenskap av pedagog och hundförare har valt ut och som 

relaterar till hundar och djur, för olika åldersgrupper. I det praktiska arbetet har alla 

respondenterna beskrivit att de har förmånen att jobba inomhus i egen lokal eller direkt i 

klassrummet, där ingen av respondenterna stött på problematik kring allergi. Andra 

aspekter som de intervjuade påpekat vara av relevans är att ha tillgång till en soffa, 

myshörna med kuddar och mjuka mattor, då en relativt stor del i arbetet med hund är något 
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som de flesta benämner ”mysstunder” där eleverna skapar kontakt med hunden i en lugn 

och bekväm miljö. Respondenterna har beskrivit exempel på arbetssituationer. 

  

”Hunden möter upp eleven när den knackar på, när eleven kommer får den först en liten 

stund för socialisering med hunden. Vid exempelvis läsning myser eleven med hunden och 

de kryper tillsammans upp i soffan och ibland väljer eleven själv, ibland väljer jag och ibland 

väljer hunden vilken bok. Sen läser eleven högläsning för hunden” (Maria). 

 

”På skolan där vi jobbar med hela klassen och fokus på socialt samspel, börjar vi alltid med 

att eleverna ska sätta ord på sin känsla och få dem att förstå att först när man lär sig att sätta 

ord på sina känslor så ger man också möjlighet till vuxna att kunna hjälpa, sen ska hunden 

dra uppdragskort för gruppen och utifrån vad det står så ska eleverna ihop agera och 

exempelvis bilda en triangel” (Catrin).” 

 

”Det kan vara att hunden ska plocka upp ärtpåsar med bokstäver på, och som hunden 

apporterar till barnen där dem ska skriva bokstaven och så småningom bilda ord” (Daniella). 

 

”Det kan vara att eleven har svårt och vill inte hålla en redovisning för klassen, då kanske 

eleven har förberett en power-point på engelska och får då träna för mig och hunden när vi 

sitter i soffan och lyssnar, hunden avdramatiserar och väcker motivation att vilja fortsätta 

träna” (Kerstin). 

 

”Oftast handlar det om enkla övningar där hunden skapar lusten och motivationen att 

fortsätta, det kan exempelvis vara lappar med siffror som hunden hämtar där eleven ska 

jobba med 10-kamrater” (Anna). 

 

Flera av respondenterna påpekar att det många gånger handlar om att hunden arbetar 

genom passiv aktivt, vilket innebär att hunden finns i klassrummet eller lokalen men eleven 

arbetar med andra övningar som inte för stunden inkluderar hunden, men hunden skapar 

lust och motivation, utifrån att man kan få vara eller göra något med hunden efter att man 

gjort färdigt sin uppgift. Några av de intervjuade berättade också att hundpromenader är 

viktiga i arbetet, där eleverna får vara ute och röra sig och samtidigt lära sig träna hunden, 

exempelvis apportering eller sökövningar, som en del i att skapa relation med hunden. För 

att insatserna ska vara av betydelse och uppfylla syftet uttrycker respondenterna vikten av 

kontinuitet och att eleven bör träffa hunden minst en gång per vecka. 

Motivation och måluppfyllelse 

Samtliga respondenter uttrycker entydighet om att hunden skapar lust och glädje och är en 

källa till motivation, bara i egenskap av hund, samtidigt som den återspeglar lugn och tillit. 

Enligt flertalet av respondenterna så blir hunden viktig för barnen på så vis att de bygger 

relation med hunden och hunden blir en värdefull kompis som man behandlar med respekt 

och har förståelse för. Någon respondent menade också att hunden även skapar motivation i 

form av att man kan göra olika ämnesrelaterade uppgifter, såsom power-point om 

hundraser, skriva om hundens beteende, forska om hundens historia eller göra bildspel. 
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”Allt måste kopplas till läroplanen och helst ämnesvis, som exempel är när vi pratar om 

kroppen, så kan vi prata om hundens kropp och sinnen och göra övningar med inslag av det” 

(Daniella). 

 

”Vi jobbar alltid mot kunskapsmålen i läroplanen, sen ser insatsen olika ut och är 

individuellt anpassad” (Maria). 

 

”En dörröppnare för att nå svårare elever och till att introducera för eleven att det finns en 

måluppfyllelse och att hunden kan hjälpa eleven att nå målen” (Kerstin). 

 

”En stor del av arbetet handlar om att skapa lust och motivation för att göra sitt skolarbete, 

för att kunna höja måluppfyllelse och chanserna att höja betyget” (Anna). 

 

Gemensamt för alla respondenter är att insatsen planeras oftast utifrån individuella mål, som 

finns beskrivet i elevens IUP, detta sker ofta i samråd med övrig personal såsom lärare, 

specialpedagog eller kurator. Hundinsatsen kan integreras i alla ämnen, men merparten av 

respondenterna upplever att de jobbar mest med kärnämnena, det vill säga; svenska, 

matematik och engelska, men flera uttrycker samtidigt att hunden jobbar också mycket mot 

att främja det sociala samspelet eleverna emellan, där det handlar om att få förståelse för 

varandra som individer. 

Lösningsfokuserat och säkert 

Som pedagog-hundförare och ansvarig för insatserna indikerar de flesta respondenterna på 

att det gäller att vara påhittig och kunna koppla och planera hundinsatserna utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv. De antyder också att det är en utmaning för ”det finns ingen 

manual” och kräver att man ”tänker utanför boxen”, det tolkar jag som att det innebär att ha 

övergripande kunskap om hur hunden fungerar, hur den kan tränas och hur man kan 

integrera hunden och sammankoppla detta i det pedagogiska arbetet och övningar utifrån 

kunskapsmålen. Flera av respondenterna säger sig producera eget material och uttrycker 

även en önskan om att det skulle behöva finnas en ”materialbank” där hundförare emellan 

kan utbyta idéer och material, för att inte ”behöva uppfinna hjulet på nytt” som en av 

respondenterna uttrycker sig. Respondenterna upplever även att man måste vara flexibel och 

behöver förstå vilket behov barnet har just i stunden då en hundstund kanske inte alltid blir 

som planerat utifrån barnets lust och mående.  

Några respondenter antyder att hunden kan användas som ”spegel”, det vill säga att barnet 

får förståelse för hundens beteende och kan i och med detta dra slutsatser om sitt eget 

beteende. 

 

”Hela säkerhetsbiten är otroligt viktig, men det är också svårt utifrån att det inte finns 

tydliga riktlinjer. I vartenda moment där hunden är integrerad måste man bedöma och 

begränsa och läsa av hunden” (Anna). 

 

”Det är oerhört positivt och det ger mig en annan ingång till att skapa relation med 

eleverna. Min status hos barnen höjs bara för att jag har hunden och tack vare den har jag 

nått mål med mina elever som inte hade varit möjligt annars” (Daniella). 
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Flera respondenter menar på att allergier är ett överdrivet motstånd och att det går och hitta 

lösningar för att på ett bra sätt för alla, ändå kunna jobba med hund i skola. Man har på de 

skolor som respondenterna arbetar på hanterat det delvis med att ordna egen lokal med egen 

ingång, eller i något fall där man arbetar mobilt, en husvagn som är ”hundlokalen”. 

Yrkeskompetens och utbildade hundar menar samtliga respondenter varit en förutsättning 

för att hunden skall kunna påbörja sitt arbeta i verksamheten, detta indikerar på att 

kompetens är en avgörande faktor ur bland annat ett säkerhetsperspektiv.  

Upplevda effekter och vikten av utvärdering 

De effekter som respondenterna upplever är alla relativt lika, de talar framförallt om ökad 

lust, ökad glädje, större lugn och ökad kommunikation och interaktion hos eleverna, och 

även förbättrat samspel eleverna emellan. En annan aspekt är att hunden ökar till rörelse och 

motoriska övningar som kanske vanligtvis eleven har motstånd till.  

Flera av respondenterna har beskrivit att arbetskollegor, främst andra lärare, har sett positiva 

förändringar hos eleven i andra sammanhang, såsom ökad glädje och bättre förmåga att 

interagera med sina klasskompisar. Några respondenter upplever att de elever som får 

tillgodose sig hundstunder får ett ökat självförtroende, detta tillsammans med ökad 

motivation har lett till att eleverna bättre klarat av att nå kunskapsmålen. 

 

”Hunden väcker ett intresse även från andra elever som inte deltar i insatserna, då de 

uppmärksammar eleven som är med hunden på ett mer positivt sätt, som på så sätt blir 

någon i det sociala samspelet” (Kerstin). 

 

”Det är svårt att säga vad som är vad då eleven oftast har andra stödinsatser, men en sak 

som jag märkt är att barnen har lättare att öppna upp och sätta ord på sin känsla och kan 

prata om sitt mående på ett annat sätt än i början av insatsen” (Catrin). 

 

”Barnen får känna sig unika och de stärker tilltron till sig själva genom att lyckas genomföra 

trix med hunden” (Maria). 

 

Generell och återkommande utvärdering i arbetslaget är något som varierar hos 

respondenterna, anledningarna till detta är att i vissa fall har inte hunden hunnit arbeta så 

länge i verksamheten, ibland handlar det om tidsbrist och ibland handlar det om att man inte 

hittat rutiner för det. Hos vissa respondenter har utvärdering varit viktigt redan från början 

av införandet av hund, då man i något fall gjort enkätundersökningar och intervjuer med 

arbetskollegor som träffar barnen redan innan. Mer vanligt förekommande, som alla 

respondenter indikerar på, är det nära samarbete och kontinuerliga kontakt och 

avstämningar man har med personalen som jobbar närmast barnet i ett mindre 

sammanhang. De flesta respondenter uttrycker dock en önskan av att tydligare utvärdera 

och dokumentera, men att bristen på tid oftast är det som hinder dem. 

 

”Vi kommer framöver att utvärdera insatsen som arbetslag, främst med lärarna, men 

eleverna ska också få säga vad de tycker” (Maria). 



 

 

25 

Sammanfattning resultat 

Utifrån studiens resultat är min generella tolkning att alla respondenter är väldigt positivt 

inställda till sitt arbetssätt att jobba med djurassisterad pedagogik, och där kompetensen hos 

respektive pedagog-hundförare är hög och i stor utsträckning avgörande. En annan aspekt 

som resultatet indikerar på och som är av stor betydelse är hur arbetet med hunden 

integreras i den pedagogiska verksamheten och även vilken typ av förtroende och samarbete 

pedagog-hundföraren får av sitt arbetslag. Genomgående visar resultatet att hundens 

medverkan och uppdraget som sådant är ett förhållandeviss nytt sätt att arbeta för 

pedagogerna, och rutiner och strukturer för att kontinuerligt utvärdera och dokumentera 

insatsen inte är inarbetat hos alla respondenter.  

 

1. På vilket sätt upplever pedagogen att hunden fungerar som stöd till eleven i dess 

strävan att nå kunskapsmålen? 

 

Resultatet visar att pedagogen upplever att hunden skapar motivation, glädje och 

kommunikation hos eleverna, lika mycket som den skapar lugn, trygghet och förståelse.  

Alla respondenter upplever att hunden ger många positiva och varierande effekter i 

elevernas lärande och utveckling och inte minst i det sociala samspelet. 

Sättet på vilket pedagogen upplever att hunden fungerar som stöd till eleven i dess 

utveckling blir sammanfattningsvis att hunden agerar som ”dörröppnare” till elevens tankar 

om sig själv och till det sociala samspelet. Hunden upplevs ha en avdramatiserande roll i 

flera sammanhang både när det gäller de klassiska skolämnena och det sociala samspelet. 

 

2. Vilka elever får möjlighet till hunden som pedagogiskt stöd och varför? 

 

De elever som får tillgång till hunden är alla utvalda i samråd med övrig personal och i de 

flesta fall handlar det om elever som har behov av någon form av extra stöttning för att klara 

skolgången. Resultatet visar att många av de elever som får tillgång till hunden som stöd har 

ofta ett åtgärdsprogram eller någon typ av funktionsnedsättning eller förekommer redan 

inom skolans ramar för anpassat stöd, särskilt stöd eller specialpedagogik.  

Resultatet visar att det är just dessa utvalda elever som behöver hunden som pedagogiskt 

stöd, då dessa elever anses ligga i riskzon för att inte nå målen. Det kan antingen gälla 

läsning, språk, matematik eller något annat ämne, precis som det kan gälla att förbättra fin- 

eller grovmotorik. En annan anledning till varför eleven behöver hunden som stöd, är vid 

den sociala interaktionen med klasskamrater, eller för att stärka relationen till en vuxen på 

skolan. Det kan även vara så att eleven behöver få motivation till att utföra sina 

skoluppgifter, och att finna glädje och lust i detta.  

 

3. Vad styr pedagogens val av de djurassisterad pedagogiska övningarna? 

 

I resultatet har det tydligt framkommit att alla övningar och den djurassisterade 

pedagogiken styrs och planeras utifrån den enskilda elevens behov kopplat till 

kunskapsmålen och läroplanen, som ligger till grund för insatsen således all pedagogisk 

aktivitet i skolan. Samtliga respondenter beskriver faktiskt att det är helt avgörande att 
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ständigt kunna koppla det praktiska arbetet med hunden och varje enstaka övning till 

skolans läroplan, vare sig insatsen riktar sig mot den enskilda eleven, eller där flera elever 

ingår i gruppövningar för att exempelvis stärka samarbetsförmåga. En ytterligare aspekt 

som styr valet av övning är samarbetet med andra pedagoger kring eleven, som ser eleven i 

andra sammanhang och vilka svårigheter den enskilda eleven behöver hjälp med. 

Respondenterna har samtliga beskrivit vikten av uppfinningsrikedom hos dem själva 

både när det gäller att producera och planera det material som behövs för att eleven ska 

utföra vissa praktiska övningar. 

Resultatet visar också på vikten av kompetensen hos pedagog-hundföraren, som en 

avgörande faktor för att dels kunna förstå på vilket sätt och hur, hunden kan integreras och 

vara ett stöd. Samt förmågan till kreativitet och ”tänka utanför ramen”, för att skapa 

djurassisterade pedagogiska övningar som ger eleven ett stöd och en utmaning för att lyckas. 

 

Diskussion 

 I detta avslutande kapitel som är diskussionsdelen kommer jag diskutera resultatet av 

analysen som det empirirska materialet har frambringat, i förhållande till den teoretiska 

utgångspunkt jag framfört.  

  

Studiens syfte har varit att belysa pedagogers upplevelser huruvida djurassisterad 

pedagogik fungerar som ett stöd för eleven i dess utveckling och lärandeprocess. Samt att 

lyfta fram på vilket sätt den sociala tjänstehunden integreras i den pedagogiska 

verksamheten och arbetet med eleverna. Detta i kombination med en underliggande undran 

vilken var hur hunden anses hjälpa eleven i det praktiska arbetet att nå kunskapsmålen. 

Av resultatet att döma i kombination med tolkningen av detsamma kan det konstateras att 

både de pedagoger som även varit hundföraren i denna studie, klart upplever att den sociala 

tjänstehunden på olika sätt ger eleverna stöttning och ger många olika positiva effekter.  

De som framräder starkast är motivation, lust, lugn, social interaktion, och förståelse för 

andra individer som jag tolkar som ökad empatisk förmåga. Det som jag tolkar som den 

tydligaste effekten och troligtvis mest övergripande är motivation, utifrån att interaktionen 

skapar meningsfullhet till skolarbetet och eleven blir delaktig i sitt eget lärande på en högre 

nivå, det som Antonovsky (2005) förklarar utifrån begreppet KASAM. När vi har en känsla 

av sammanhang ökar möjligheten till att vi mår bra, och en välmående individ har större lust 

till att lära (Antonosky, 2005).  

En annan faktor som kan förklara pedagogernas upplevelse av att barnen mår bättre och 

får positiva effekter, förklaras troligtvis av utsöndringen av oxytocin. Det s k må-bra-hormonet 

som den forskning jag tagit upp också påvisar som en möjlig roll till att djurassisterade 

inventioner ger så många olika effekter, ett hormon som produceras i våra hjärnor när vi 

umgås och klappar djur (Beetz, m fl, 2012).   

Det som sammankopplar hundens medverkan till pedagogik, och som även är en rimlig 

tes utifrån de pedagogiska teorier jag utgått ifrån, är precis så som Egidius (2009) förklarar 

Dewey syn på utbildning. Den ska vara upplevelsebaserad och att individen lär omedvetet i 

den sociala kontexten, att det sker löpande utifrån upplevda erfarenheter.  
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Därtill kommer Vygotskij’s syn på lärande utifrån ett sociokulturellt lärande som innefattar 

att inlärning sker som en social process och i samspelssituationer (Kroksmark, 2011). I detta 

sammanhang är mitt antagande att även hunden bör ses som en relevant samspelspartner. 

Även tidigare forskning och således studiens resultat indikerar att djurassisterad pedagogik 

skapar samspelssituationer på flera olika plan; mellan barn och hund; mellan barn, hund och 

förare samt mellan flera barn, hund, förare och annan personal. 

Bakgrunden och tolkningen av resultatet i denna studie beskriver att hunden många 

gånger ger en ökad interaktion mellan deltagarna, både vad gäller eleverna emellan och 

pedagog-hundförarna upplever att de får en annan ingång till eleven i och med hundens 

medverkan.  

Resultatet visar att yrkeskompetens och kreativitetsförmåga hos pedagog-hundförarna är 

i mångt och mycket avgörande faktorer, som bidrar till att insatsen kan integreras på ett 

seriöst och strukturerat sätt. Att det är viktigt att pedagog-hundföraren, på ett objektivt sätt, 

observerar förändringar och behov hos eleven men även behov och beteende hos hunden. 

Utifrån att skolan valt att arbeta med djurassisterad pedagogik och social tjänstehund, med 

skolans styrdokument som riktlinje framgår tydligt att hundinsatserna planeras, integreras 

och genomförs utifrån läroplanen och elevernas individuella behov för att nå 

kunskapsmålen.  

Precis som tidigare forskning visar så har även denna studie påvisat att förekomsten av 

social tjänstehund som pedagogiskt stöd huvudsakligen är förekommande till barn i 

specialpedagogiska sammanhang, eller allmänt som stöd vid behov. Sandberg (2014) 

beskriver att ett pedagogiskt stöd är relativt odefinierbart utifrån att inga tydliga 

beskrivningar finns vad exakt ett pedagogiskt stöd är eller innefattar, utan anses rent allmänt 

vara ett stöd när instrumentet/metoden/redskapet hjälper barnet i lärandet. Detta medför 

att jag utifrån studiens resultat tolkar hunden som ett tänkbart, möjligt och högst relevant 

pedagogiskt stöd.  

Det är också rimligt att anta att hunden kan sättas in som en värdig och fruktbar insats 

utifrån att det är skolans ledning och de professionella som har skyldighet och ska bedöma 

när barnet är i behov av extra resurser. Ledningen kan besluta om detta utifrån att skollagen 

säger att alla elever ska ges den stimulans och vägledning som de behöver i sitt lärande och 

utveckling utifrån utbildningens mål (SFS2010:800) 

Hunden verkar bli viktig för många barn och det kan förklaras utifrån att den är ett djur, 

och människan har ett speciellt band och relation med djur i allmänhet som beskrivs i 

begreppet HAB (Human Animal Bond) och insatsen får kraft utifrån interaktionen med djur i 

allmänhet utifrån begreppet HAI (Human Animal Interaction) som beskrivits i studiens 

introduktion (Fine, 2015).  

Jag tolkar resultatet som så att pedagogerna och skolans ledning är mycket medvetna och 

följer och arbetar med djurassisterad pedagogik på ett säkert och kvalitetsbaserat sätt utifrån 

de rådande riktlinjer Socialstyrelsen införde 2014. Inom ramen för kompetens kan man anta 

att det finns en annan viktig aspekt att ta hänsyn till, och det är säkerhet, då menar jag främst 

utbildade hundar och personal, det har dock inte framkommit i denna studie om allergier 

innefattar begreppet säkerhet men det skulle kunna antas vara så. Allergier har förövrigt 

varit en minimal aspekt i denna undersökning och således resultatet, och har inte heller varit 

något som respondenterna själva valt att nämna som ett problem eller hinder.  
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Utifrån Elevhälsans samlade uppdrag att arbeta med både förebyggande, hälsofrämjande 

och åtgärdande insatser (Vägledning för elevhälsan (2014). Stockholm: Socialstyrelsen), så 

kan man anta att sociala tjänstehundar kan ha en fungerande roll inom alla tre uppdrag. 

Detta utifrån att den sociala tjänstehunden kan vara ett stöd både individuellt, och även i 

grupp, för att stärka socialt samspel och på så vis arbeta för att främja elevernas samarbete 

och stärka relationer. Mina tolkningar har relevans utifrån att Skolverket (2011) förklarar att 

utbildning ska främja lusten till livslångt lärande och alla elevers utveckling.  

Slutsats 

Den sociala tjänstehunden kan förstås som ett pedagogiskt stöd utifrån flera faktorer, dels 

dess egenskap av djur och en lämplig och utbildad hund. Detta i kombination med den 

unika och samlade yrkeskompetensen och professionen hos hundföraren. Djurassisterad 

pedagogik kan integreras i pedagogiska verksamheter på initiativ av varje enskild skola, då 

skollagen låter det vara ett individuellt beslut, utifrån elevers situation och behov av stöd. 

Mina antaganden kring de pedagogiska teorier om hur individer lär, kan appliceras på 

djurassisterad pedagogik genom att studien visar att eleven upplever praktiska övningar 

tillsammans med hunden i en social kontext, i samspelsituationer, där eleven är delaktig på 

ett meningsskapande sätt. Även genom det tillvägagångssätt som studien visar att 

djurassisterad pedagogik införts i olika lärandesituationer och i samarbete med arbetslag, 

som på olika sätt observerat att eleven är i behov av stöd, där människan kanske inte alla 

gånger räcker till. Studien visar att djurassisterad pedagogik är vara ett positivt alternativ 

som stöd där pedagogen inte förmår att med sedvanliga metoder hjälpa och stötta eleven. 

Studien visar att pedagoger upplever social tjänstehund som ett pedagogiskt stöd. 

Framtida studier 

Under denna arbetsprocess som både varit begränsad och förhållandevis kort har många 

tankar och funderingar framkommit då det varit svårt att finna forskning, vetenskapliga 

artiklar och studier genomförda på svenska skolor, det indikerar rimligtvis på att mer 

forskning behövs, och framförallt i Sverige. Det evidensbaserade underlaget för att kunna 

genomföra studier med informanter verkar till trots finnas. Min samlade bild är att media 

och andra kanaler rapporterar allt oftare om flera olika verksamheter, både inom skola, 

socialt arbete och integration, där djur får assistera och figurera som stöd eller åtgärd i 

lärande och behandlande miljöer eller terapeutiskt syfte. Det mesta av den forsknings som 

finns idag är internationell och olika program och projekt vittnar om att området är 

intressant och aktuellt. Det skulle vara önskvärt med mer forskning från liknande studier där 

likvärdiga utvärderingsmodeller använts, för att kunna jämföra och stärka forskningen kring 

djurs påverkan i olika verksamheter. Likaså skulle det vara positivt med studier kring 

terminologin, den skulle behövas förtydligas, då det finns många olika begrepp och det i sig 

verkar vara ett grundläggande problem för att kunna sammanföra och jämföra forskning 

kring djurassisterade interventioner.  

Jag fick även indikationer från respondenter i denna studie att en viss ensamhet fanns i 

arbetet, samt avsaknaden av ett nätverk där material och utbyte av erfarenhet kunde finnas. 

Komplexiteten kring det som uppstår i djurassisterade insatser blev tydligare då det finns 

frågetecken kring den relationella delen, utifrån att den professionella har en triangulär 
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relation, det vill säga både till eleven och till hunden som den ska förhålla sig till. Samtidigt 

som pedagogen ska förhålla sig till uppdragets syfte, det vill säga att låta hunden interagera 

utifrån ett pedagogsikt perspektiv med och läroplanen som riktlinje. Eftersom det är 

förhållandevis nytt och relativt ovanligt att arbeta med social tjänstehund i svenska skolor 

behövs mer evidensbaserad forskning för att se vilka funktioner och effekter djurassisterad 

pedagogik fyller. Samt hur den skulle kunna implementeras i fler pedagogiska 

verksamheter.  Dessutom skulle frågan; hur djurassisterad pedagogik kan bli en självklar och 

accepterad arbetsmetod, behöva besvaras, så att fler barn skulle kunna få ta del av dess 

positiva effekter. Jag avlutar denna diskussionsdel och därmed också studien med ett citat 

från en av mina respondenter;  

 

”En önskan skulle vara att övrig personal och samhället i stort slutar bromsa dessa insatser 

pga. rädsla för allergier. Det finns så mycket större vinst att hämta genom att inkludera 

hunden, det är en fråga om att anpassa och förändra” (Kerstin). 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Huvudfrågor: 

 

1. Vad heter du och vad arbetar du med? 

 

2. Har du någon specialkompetens som pedagog/hundförare? 

 

3. Kan du berätta lite om ditt arbetssätt? 

 

4. Hur länge har ni arbetat med insatser från hund på skolan? 

 

5. Vilka elever får möjlighet att ha hunden som hjälpmedel?  

 Vem bestämmer det? 

 Kriterier? 

 

6. Hur planeras insatsen för eleven? 

 Kontinuitet? 

 Behov? 

 Längd? 

 Syfte? 

 Mål? 

 

7. Hur tycker du som pedagog att elevens lärande påverkas i klassrummet i utifrån insatsen? 

 

8. Vilka andra effekter ser du som skulle kunna vara ett resultat av att låta eleven interagera med 

hunden? 

 

9. Utvärderar ni som arbetslag (pedagog, hundförare, specialpedagog, kurator) insatsen? 

 

10. Kan du som hundförare/pedagog beskriva hur ett tillfälle med eleven och hunden kan se ut? 

 

11. Vad har ni tillgång för lokal och material? 

 

12. Finns det några grundläggande behov vad som bör finnas i lokalen i möblering för att 

underlätta insatsen? 

 

13. På vilket sätt anser du som hundförare att övningarna är relevanta ur ett pedagogiskt 

perspektiv?  

 

14. Koncentrerar du dig på specifika ämnen i insatsen? 

 

15. Finns det något mer du/ni vill berätta som du/ni tycker är av vikt och som bör 

uppmärksammas? 



Bilaga 2 

 

Missivbrev  

Inbjudan till intervjustudie: Hund – ett stöd i pedagogisk 
verksamhet? 

Jag heter Johanna Bergman och är student på Mittuniversitetet, under våren kommer jag att 
genomföra en studie för att färdigställa min C-uppsats inom ämnet Pedagogik. Jag har ett intresse för 
djurinventioner och har dessutom själv en utbildad terapihund, vilket får mig att vilja forska i ämnet. 
Det är svårt att idag finna utbildade ekipage som arbetar inom omsorg, min förhoppning är att du ser 
positivt till att vilja delta och på så sätt kunna bidra till forskning med samhällsrelevans. 

Bakgrund och syfte 

Det finns idag förhållandevis lite forskning om användandet av social tjänstehund som stöd i 
pedagogisk verksamhet, men det är något som blir alltmer vanligt i svenska skolor och kommuner. 
Syftet med studien är att söka förklara på vilket sätt hundföraren använder hunden som ett 
pedagogiskt stöd, och genom detta undersöka hur pedagogen anser att hunden hjälper eleven i dess 
strävan mot att nå kunskapsmålen i grundskolan. 

Urval 
Jag söker skolor som arbetar med utbildat hundekipage, det kan vara en; terapihund, pedagoghund; 
skolhund; kompishund; fadderhund; besökshund; läshund eller annan liknande social tjänstehund. 
Kravet är att man på något sätt integrerat hunden i den pedagogiska verksamheten, helst inom 
förskola eller grundskola. Jag skulle behöva intervjua både terapihundsföraren och en pedagog om 
det inte förefaller så att terapihundsföraren även är pedagog. 

Så hanteras dina uppgifter 

Förutsatt att samtycke ges så kommer en telef                                                        
                                                 , och vara anonyma. Undersökningen kommer att 
följa Vetenskapsrådets forskningsprinciper beträffande; informationskravet, samtyckeskravet; 
konfidentialitet och nyttjandekravet. 

Resultat 

                                                                                                 
Mittuniversitetet. Om önskemål finns så kommer ni självklart kunna få ta del av resultatet, kontakta då 
mig via mejl. 

Deltagande i studien 

Om du accepterar att delta i studien ber jag dig att svara snarast möjligt men senast slutet på vecka 
11. Du kan själv välja hur du vill bli kontaktad för att bestämma en tidpunkt för intervjun. Intervjun 
beräknas ta ca 40 minuter och ske via telefon då det geografiska avståndet är stort. Ditt deltagande är 
helt frivilligt och du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak. 

 

  

Ansvarig för studien 
Johanna Bergman, -xxx------  

-xxx------- 

johanna_bergman@hotmail.com 

Handledare: Håkan Karlsson 
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